Vprašalnik
Odgovori na sledeča vprašanja bodo omogočila krajevnim Cerkvam, da se dejavno
udeležijo priprave na izredno Sinodo, katere namen je oznanjevanje evangelija v današnjih
pastoralnih izzivih v povezavi z družino.
1 – O razširjenosti Svetega pisma in cerkvenega nauka o družini
a) Kakšno je poznavanje svetopisemskih besedil in dokumentov II. vatikanskega
koncila: Gaudium et Spes,
Familiaris consortio in drugih dokumentih
pokoncilskega učiteljstva o vrednosti družine v nauku katoliške Cerkve? Kako
poteka vzgoja vernikov za družinsko življenje po cerkvenem nauku?
b) Tam, kjer cerkveni nauk poznajo, ali ga sprejemajo v celoti? Ali nastajajo težave
pri njegovemu uresničevanju? Katere?
c) Kako se cerkveni nauk širi v kontekstu pastoralnih načrtov na narodnem,
škofijskem in župnijskem nivoju? Kakšna je kateheza o družini?
d) V kakšni meri – in še posebej v kakšnih vidikih – je ta nauk res poznan, sprejet,
zavržen in/ali kritiziran v okolju izven Cerkve? Kateri kulturni dejavniki ovirajo
popoln sprejem cerkvenega nauka o družini?
2 – O zakonski zvezi po naravnem zakonu
a) Kakšno mesto ima pojem naravnega zakona v civilni kulturi bodisi na
institucionalni, vzgojni in akademski ali na splošno ljudski ravni? Katere
antropološke predstave pogojujejo razpravo o naravnem temelju družine?
b) Ali verniki nasploh sprejmejo pojem naravnega zakona kot vez med možem in
ženo?
c) Kako življenje v praksi in v teoriji oporeka naravnemu zakonu o zvezi med možem
in ženo za ustanovitev družine? Kaj predlagajo in poglabljajo civilni in cerkveni
organi?
d) Ko za poroko prosijo krščeni, ki ne obiskujejo cerkve ali ki se razglašajo za
neverne, kakšni so nadaljnji pastoralni pristopi?
3 – Pastorala družine v okviru evangelizacije
a) Kakšne so izkušnje priprave na zakon v zadnjih desetletjih? Kakšne spodbude so
prisotne pri evangelizaciji zakoncev in družine? Kako spodbuditi zavest o družini
kot o »domači Cerkvi«?
b) Ali je predlog o različnih načinih molitve v družini uspel, ali je prišlo do
kompleksnosti življenja in sodobne kulture?
c) Kako krščanske družine v današnji krizni situaciji uresničujejo svojo poklicanost
posredovanja vere mlajšim generacijam?
d) Kašne zglede so krajevne Cerkve in gibanja dala družinski duhovnosti?
e) Kako pari in družine širijo predstavo o popolnem krščanskem paru in verodostojni
družini za današnji čas?
f) Kakšno pastoralno pozornost kaže Cerkev pri podpiranju nastajajočih parov in do
parov v stiski?
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4 – O potrebni pastorali, da bi se lotili nekaterih težkih razmer v zakonu
a) Ali je skupno življenje ad experimentum (za poskus) pomembno pastoralno
dejstvo v krajevni Cerkvi? V kakšnem deležu se pojavlja?
b) Ali obstajajo svobodne zveze, ki niso ne cerkveno ne civilno priznane? Ali obstjajo
o njih zanesljivi statistični podatki?
c) Ali je stvarnost ločenih in ponovno poročenih pomembno pastoralno dejstvo v
krajevni Cerkvi? V kakšnem deležu se pojavlja? Kako se krajevna Cerkev sooča s
tem dejstvom? Ali ima primerne pastoralnime načrte?
d) V vseh teh primerih: kako krščeni doživljajo svojo iregularnost cerkvenim
normam? Ali se svojega stanja zavedajo? Ali izražajo do tega stanja nezanimanje?
Ali se počutijo izključeni in trpijo ob nemožnosti prejemanja zakramentov?
e) S katerimi prošnjami se ločeni in ponovno poročeni obračajo na Cerkev v zvezi z
zakramentoma evharistije in spovedi? Med ljudmi, ki se nahajajo v tej situaciji,
koliko jih prosi za ta zakramenta?
f) Ali bi lahko pospešitev cerkvenopravne prakse v zvezi s priznanjem ničnosti
zakonske zveze ponudila resničen pozitiven prispevek k reševanju omenjenih
problemov? Če da, v katerih oblikah?
g) Ali obstaja pastorala, ki pomaga tem ljudem? Kako se ta pastoralna dejavnost
izvaja? Ali obstajajo programi na narodni in škofijski ravni? Kako se oznanja
ločenim in ponovno poročenim Božje usmiljenje in kako se udejanja podpora
Cerkve na njihovi poti vere?
5 – O zvezah istospolnih ljudi
a) Ali obstaja v vaši državi civilni zakon, ki nekako izenači zveze istospolnih ljudi z
zakonsko zvezo?
b) Kakšno držo zavzema krajevna in lokalna Cerkev tako pred državo, ki je pobudnik
civilnih zvez med istopolnimi ljudmi, kot pred ljudmi, ki v istospolni zvezi živijo?
c) Katero pastoralno pozornost je mogoče imeti do ljudi, ki so se odločili, da živijo v
taki zvezi?
d) Kako pastoralno ravnati, da bi posredovali vero, v primeru zvez istospolnih ljudi,
ki posvojijo otroke?
6 – O vzgoji otrok v iregularnih zakonih
a) Kakšno je razmerje otrok, rojenih in vzgojenih v iregularnih zakonih in teh, ki so
rojeni in vzgojeni v regularnih družinah?
b) Kako starši iz iregularnih družin pristopajo k Cerkvi? Kaj prosijo? Samo
zakramente ali tudi katehezo in učenje o veri nasploh?
c) Kako se krajevne Cerkve približajo potrebam staršev otrok iz iregularnih družin in
kakšno pomoč jim nudijo pri njihovi krščanski vzgoji?
d) Kakšna je zakramentalna praksa v teh primerih: priprava, podelitev zakramenta in
spremljanje?
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7 – O odprtosti zakoncev za življenje
a) Kakšno je dejansko znanje, ki ga imajo kristjani glede nauka Humanae vitae o
odgovornem očetovstvu? Kakšno zavest imajo o moralni oceni različnih metod za
uravnavanje rojstev? Kakšni so lahko pastorali predlogi za globje razumevanje
metod za uravnavanje rojstev?
b) Ali je moralni nauk Cerkve kot tak sprejet? Kakšne težave pri sprejemanju
moralnega nauka bolj izstopajo?
c) Katere naravne metode uravnavanja rojstev predlagajo krajevne Cerkve, da bi
verniki mogli uresničiti nauk Humanae vitae?
d) Kakšna je izkušnja glede te teme v praksi zakramenta spovedi in v udeležbi
evharistije?
e) Kakšna so nasprotovanja med cerkvenim naukom in civilno vzgojo v zvezi s tem?
f) Kako spodbujati rodnosti bolj naklonjeno miselnost? Kako spodbujati rojstva?
8 – O odnosu med družino in osebo
a) Jezus Kristus razodene skrivnost in poklicanost človeka: ali je družina privilegiran
kraj, da bi se to zgodilo?
b) Katere rizične situacije družine v današnjem svetu lahko postanejo ovira osebnemu
srečanju s Kristusom?
c) V kolikšni meri vplivajo na družinsko življenje osebne krize vere?

9 – Drugi izzivi in predlogi
Ali obstajajo drugi izzivi in predlogi v zvezi s temami, ki smo jih obravnavali v tem
vprašalniku in jih naslovljenci čutijo kot nujne ali koristne?
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